
De AUDAC MFA versterker is ontwor-
pen als twee-kanaals versterker op basis 
van Class D technologie. Er kunnen 
zowel laag-Ohmige als 70/100 Volt luid-
sprekers op worden aangesloten. Het 
maximale vermogen is 2x 80 watt op 
4/8 Ohm (160 Watt in 100/70V mode) bij 
gebruik van de MFA216. Aan boord is 
ook uitgebreide WaveDynamics DSP- en 
speakermanagement. 
Tegenwoordig klinkt dit allemaal als 
vanzelfsprekend voor een versterker. 
Dat verandert echter indrukwekkend 
bij het plaatsen van een van de AUDAC 
SourceCon-modules als audiobron. 
Bijvoorbeeld voor streaming audio of 
internetradio.

SOURCECON-MODULE
SourceCon technologie garandeert plug-
and-play functionaliteit met alle com-
patibele apparaten. Het grote aanbod 
aan beschikbare modules zal zich steeds 
verder blijven uitbreiden, hierdoor kan 
een mediaspeler worden geconfigureerd 
voor iedere gewenste toepassing. De 
module is direct na plaatsing klaar voor 
gebruik. De integratie van SourceCon 
is uniek aan deze versterkers; direct 
een internetradio, streamingmodule of 
(timer gestuurde) USB audiospeler in 
dezelfde behuizing. Via de stereo line 
input is nog een extra extern audioap-
paraat aan te sluiten. De gebalanceerde 
mic/line ingang kan worden gebruikt 

voor het aansluiten van een omroep- of 
ander type microfoon. De priority functie 
onderdrukt de achtergrondmuziek als de 
microfoon wordt gebruikt. 

BEDIENING
Voor wat betreft de bediening geldt 
wederom dat AUDAC alle denkbare manie-
ren van bediening mogelijk heeft gemaakt. 
Implementatie en automatisering in sys-
temen kan m.b.v. RS232, RS485 en TCP/
IP. Door gebruik te maken van de gratis 
beschikbare AUDAC Touch software kunnen 
de versterker én bronkeuze bediend worden 
vanuit iedere smartphone, tablet of desktop 
computer. Daarnaast is het ook mogelijk 
om de MFA te bedienen via het voorpaneel. 
Het 2,8″ display, ondersteund door de grote 
draaiknop, geeft op een duidelijke manier 
alle benodigde informatie weer.

MULTIZONE
De AUDAC MFA heeft een extra line uit-
gang. Hierdoor kan het systeem worden 
opgeschaald voor grotere projecten. Mocht 
de interne versterker te weinig vermogen 
leveren dan kan er eenvoudig een extra ver-
sterker aangesloten worden op de tweede 
zone. De functie van de line uitgang kan 
door de gebruiker zelf worden bepaald. Zo 
kan één groot systeem worden geconfigu-
reerd of een twee-zone systeem waarbij het 
volume van de interne versterker en de line 
uitgang los van elkaar worden geregeld. 
Wanneer de optionele Dante interface is 
geïnstalleerd kan muziek van de geplaatste 
SourceCon module of line ingang, bi-direc-
tioneel worden gedeeld met andere Dante 
producten of versterkers via het Dante net-
werk. Ook handig wanneer een systeem op 
termijn moet worden uitgebreid.  
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De AUDAC MFA serie is een doorbraak op het gebied van 
multifunctionele versterkers. Het is een alles-in-één oplossing 

voor talloze toepassingen, van kleine bars en restaurants tot 
winkels, bedrijfsinstallaties en veel meer. Gecombineerd met 

de geïntegreerde SourceCon module bieden de AUDAC MFA208 
en MFA216 het meest veelzijdige audiosysteem inclusief 

audiospeler, processor, matrix systeem en versterker in één 
compacte behuizing.

ÉÉN VOOR 
ALLEN EN ALLEN 

VOOR ÉÉN

AUDAC MFA SERIE 

Specificaties:

-  Vermogen 4/8 ohm: MFA208:  

2x 40W en MFA216: 2x 80W

-  Vermogen Bridge 70/100V: 80W 

respectievelijk 160W

-  Afmetingen: 217.5 x 43.7 x 300mm

- Gewicht: 2.2 Kg

-  Advies verkoopprijs: MFA208: 

€499,- en MFA216: €599,- 

- Info: www.audiobizz.eu


